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מווסת צמיחה
להגדלת פרי באפרסק ונקטרינה

לדילול חנטים הגדלת פרי ומניעת היסדקות בתפוח
לדילול חנטים והגדלת פרי בגפן ואגס

Thidiazuron מכיל: 25 גרם בליטר

 כללי: התכשיר טורבו הינו מווסת צמיחה המכיל ציטוקינין סינתטי הגורם לזירוז  חלוקת התאים בחנטים.
התכשיר גורם לדילול להגדלת פרי ולמניעת היסדקות. 

התכשיר טורבו הינו מווסת צמיחה לכן מומלץ להשתמש בו בזהירות יתרה.
הוראות שימוש: הריסוס יעשה במרסס מפוח או רובים להרטבה טובה של הנוף. הקפד על מדידה נכונה של   

התכשיר. רסס בשעות הערב או בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הלחות יחסית גבוהה. אין לרסס על צמחים 
הנמצאים בעקה. בגמר השימוש שטוף היטב את כל חלקי המרסס.

אופן היישום:

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב עם תכשירים אחרים.
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אזהרות לשימוש: 
 • התכשיר טורבו הינו מווסת צמיחה, מנע רחף לגידולים שכנים. רחף במינונים נמוכים של התכשיר 

בגידולים ובמועדים שאינם מופיעים בתווית יכול לגרום לנזק.
 •  אין לרסס ברוח.

 • יש לרסס בלחות יחסית של 50% לשיפור הקליטה.
 • אין לרסס בגידול הנמצא בעקה.

 • אין לרסס בעת שרב או בקרה.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר 24 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 
שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אזהרות לאדם: 
 • מסוכן בבליעה

 • התכשיר גורם לגירוי קל במגע עם העיניים
 • התכשיר גורם לריגוש במגע עם העור

סכנות לסביבה: 
 • אינו רעיל לדבורים.

 • מזיק לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.
מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

 • אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף. פירוט ראה בתווית המוצר.

דרגת רעילות: IV )מסוכן(
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